
Norsk eksport 
av sjømat i 2016

34 millioner 
måltider hver dag

Laks og ørret
65,3 mrd. NOK (+31 %)
1 mill. tonn (-3,5 %)

Hvitfisk 
13,8 mrd. NOK (+6 %)
413 000 tonn (+7 %)

Pelagisk 
7,8 mrd. NOK (+12 %)
674 000 tonn (-15 %)

Konvensjonelle produkter 
5,6 mrd. NOK (-3 %)
118 000 tonn (-6 %)

Skalldyr 
1,9 mrd. NOK (+21 %)
45 000 tonn (+10 %)

Kilder: Norges sjømatråds eksport‑ 
statistikk og Seafood Consumer Insight
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Havbruk:  65,5 mrd. NOK  71,5 % Fiskeri:  26,2 mrd. NOK  28,6 %
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Eksport av sjømat 1991 - 2016

Mrd. NOK Vekst i prosent Tonn Endring i tonn

Polen 9,7 +41 % 210 273 +8 %

Frankrike 7,9 +27 % 132 910 -6 %

Danmark 7,7 +20 % 345 399 -19 %

Storbritannia 5,7 +11 % 146 048 +3 %

USA 4,7 +42 % 70 190 +18 %

Japan 4,4 +36 % 119 274 +7 %

Nederland 4,4 +16 % 132 370 -15 %

Sverige 4,0 +13 % 68 461 -13 %

Spania 4,0 +23 % 74 572 -12 %

Italia 3,6 +43 % 53 937 +3 %

10 største eksportmarkeder

Mrd. NOK Vekst i mrd. NOK Tonn Endring i tonn

Polen 9,7 2,8 210 273               15,988 

Frankrike 7,9 1,7 132 910               -8,511

Danmark 4,7 1,4 345 399            -79,431

Storbritannia 7,7 1,3 146 088                4,913 

USA 4,4 1,2 70 190 10,857

5 største vekstmarkeder
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@Seafood_Norway

#sjømatåret

Europeerne elsker norsk sjømat. Mest norsk fisk 
spiser de i Storbritannia, Frankrike og Tyskland 
#sjømatåret

EU utgjør 67 prosent av sjømateksporten målt i 
verdi. Volum gikk ned 9 prosent, men verdi endte 
på 61,3 milliarder = økning på 23 prosent fra 2015 
#sjømatåret

#Tørrfisk fra #Lofoten er eneste eksportprodukt 
fra Norge med PGI-status og er dermed i divisjon 
med fransk champagne og italiensk parmaskinke. 
#sjømatåret #stoccafisso

Verdien av havbruksnæringen er tredoblet siden 
2008 #sjømatåret

87 prosent av makrellen Japan importerte i 2016 
kom fra Norge #sjømatåret

2016 var året da norske skalldyr viste seg frem for 
verdens toppkokker. Norske skalldyr skal være en 
spydspiss for norsk sjømat i årene som kommer. 
#sjømatåret  

Norge eksporterte sjømat til 146 land i 2016
#sjømatåret

Norge
Sjømat en naturlig del av hverdagen for nord-
menn. Mer enn ni av ti husholdninger kjøper 
sjømat, og sjømaten spises i all hovedsak 
hjemme. Nordmenn flest kjøper laks, torsk, 
makrell, reker og sild.

Polen
Polen er et av de viktigste markedene for norsk 
sild. Hele syv av åtte polske husholdninger 
kjøper sild minst en gang i året. Konsumet av 
sild har økt de siste årene. Dette skyldes at po-
lakkene kjøper sild oftere. Hele tre av ti polakker 
spiser sild minst en gang i uken.

Portugal
Tre av syv portugiser spiser bacalao (klippfisk) 
minst en gang i uken, og hele to av tre portugis-
er foretrekker Norge som opphavsland når de 
kjøper sin bacalao, Bacalhau da Noruega.

Kina
Når kineserne skal ha sjømat til hverdagsmid-
dag, er laks det foretrukne valget. Kineserne 
har mer enn noen andre tatt nye, digitale 
muligheter til seg når det kommer til kjøp av sjø-
mat. I 2016 kjøpte mer enn hver femte kineser 
sjømat på nett.

USA
Når amerikanerne kjøper laks, velger de oftest 
den ferske varianten. Blant de yngste forbruk-
erne er også røkt laks en favoritt.

Frankrike
Norsk laks, Saumon Norvégien, har en sterk 
posisjon i Frankrike. Mens to av tre franskmenn 
mener at norsk laks er bra for helsa, mener tre 
av fire franskmenn at norsk laks har god kon-
sistens. I tillegg oppfatter franskmenn at den 
norske laksen er lett tilgjengelig.

Malaysia
Når malayer skal ha sjømat til hverdagsmid-
dag, foretrekker en av fem å spise makrell. Til 
helgemiddager foretrekker en av seks laks. Når 
malayer kjøper makrell, velger de oftest den 
ferske varianten.


